
Titannick is een initiatief van vzw Titannick*, een samenwerking tussen
Bloemenstad, Mais Quelle Chanson, Campus Atelier, Larf!, Circusplaneet, Manoeuvre en Wallin'

Wie kan ik contacteren?

Hoe kan ik zelf iets organiseren?

Wanneer is er iets te doen?

Waar is de plek Titannick?

 Wat brengt de toekomst?

Vanwaar de naam Titannick?

Wat is Titannick?

Titannick is een outdoor plek voor cultuur 
in de wijk Nieuw Gent, waar veel kan, 

voor en door buurtbewoners.

Op de residentie Tine Hannick, in de rand van Nieuw Gent, plande eigenaar
WoninGent cvba-so de afbraak van een gebouw, gevolgd door de opbouw van
een nieuw gebouw. De afbraakwerken werden beëindigd in het voorjaar van
2020, maar de bouw van de nieuwe gebouwen is nog niet gestart. 

Het grasveld dat over blijft, krijgt ondertussen een tijdelijke invulling als
outdoor "cultureel centrum" Titannick en is in beheer van vzw Titannick.  

In de zomer van 2020 werden op het
grasveld vier blauwe zeecontainers en

een houten podium geplaatst.
 

De plek wordt tijdelijk ingevuld tot
WoninGent start met de bouw van

nieuwe appartementen en is dus bij
aanvang al een zinkend schip.

 
En zo... werd Tine Hannick... "TItannick" 

Je vindt Titannick aan het begin van de
Kikvorsstraat, aan de blauwe containers. 

 
Het terrein is eigendom van WoninGent 

en in beheer van vzw Titannick.

www.titannick.be
Facebook: VZW Titannick
Sofiane: +32 493 91 57 47

 info@titannick.be / sofiane@titannick.be
Op de website staat

een kalender met
evenementen.

 
Ook op de plek zelf

vind je een overzicht
op een bord.

Twijfel niet en neem contact met ons op.
 

We  ondersteunen met de nodige
aanvragen en de organisatie.

 
Het gebruik van de plek en materiaal 

(tafels, stoelen, sanitair,...) is gratis.

De plek wordt voorzien van sanitair en
een water- en elektriciteitsnetwerk.

 
Vanaf het voorjaar van 2022 gaan er

opnieuw evenementen door. 

en steun van de Nationale Loterij,  Stad Gent en WoninGent
*www.titannick.be / info@titannick.be / 0656.636.451 



Bloemenstad

Mais Quelle Chanson
is een multidisciplinair team dat kinderen,

jongeren en volwassenen artistiek begeleidt
in de zoektocht naar een eigen stem. Ze

organiseren een koor, kampen, workshops,
muzikaal artistieke trajecten,

theatervoorstellingen en optredens.

Wallin'

Larf!is een open ontwerpatelier. Samen met
buurtbewoners, -organisaties en

passanten wordt er ontworpen, gebouwd
en georganiseerd in de publieke ruimte

van Nieuw Gent en omliggende buurten.

campus atelier

Circusplaneet

Manoeuvre
is een multidisciplinaire kunstenplek die

ruimte schept voor ontmoeting en
verbeelding. Ze bouwen aan een collectief

oeuvre met kunstenaars, makers en co-
creatieven. In Nieuw Gent ontwikkelen ze
een artistieke praktijk vanuit de eigenheid

en kracht van de wijk en zoeken beeldende
betrokkenheid met de inwoners. De

publieke en groene tussenruimtes zijn
daarbij het uitgangspunt.

is een frisse jeugdvereniging voor iedereen, 
maar met de focus op personen met een

verstandelijke beperking en met een 
kwetsbare achtergrond. Haar visie: een

samenleving waar diversiteit, inclusie en
vrijwilligerswerk een evidentie zijn.

 is een organisatie die gespecialiseerd is in
projecten en events waar graffiti en street
art centraal staan. In samenwerking met

lokale, nationale en internationale artiesten
willen ze via kunst het straatbeeld opfleuren

en levendig maken. Daarnaast werken ze
ook op maat gemaakte projecten uit.

doet aan cultuureducatie met circus als
kunstvorm. Het gaat over circustrucs leren,

maar het gaat evengoed over leren
samenwerken en over leren dat iedereen
anders én toch gelijkwaardig is. Circus zet

mensen in beweging en op die manier ook
de buurt, de stad, Vlaanderen en de wereld.

1. De vzw beheert de tijdelijke invulling Titannick: de uitbouw van de plek en
ondersteuning die het gebruik door en voor de buurt mogelijk moet maken.

2. De plek Titannick is tijdelijk beschikbaar en dus een zinkend schip. 
We ijveren voor ruimte voor cultuur en andere activiteiten in Nieuw Gent.

Dat doen we in samenwerking met Stad Gent, WoninGent en de volgende
organisaties die deel uitmaken van het Bestuursorgaan van de vzw. 

 

vzw

is een jeugdtheater huis dat jongeren
stimuleert om het heft in eigen handen te
nemen. In Nieuw Gent doen we dat door

verschillende ateliers voor jongeren en een
ontmoetingsplek voor meisjes, vrouwen,

personen met vrouwelijke energie die zich
willen uitdrukken in verschillende

kunstdisciplines. Om dat te visualiseren
bezoeken we samen voorstellingen, musea,

dans… noem maar op!

(°2020) heeft twee doelstellingen:

Titannick is een initiatief van vzw Titannick*, een samenwerking tussen
Bloemenstad, Mais Quelle Chanson, Campus Atelier, Larf!, Circusplaneet, Manoeuvre en Wallin'

en steun van de Nationale Loterij,  Stad Gent en WoninGent
*www.titannick.be / info@titannick.be / 0656.636.451 


